Referat
Rådmannsgruppen
Dato/tid:
Møtested:
Møte innkalt av:
Referent:
Møtedeltakere:
Forfall:
Saksnr. Tema:
Sak
24/14

11.09.14
Kristiansand: Fylkeshuset, møterom 7. Etg KS Agder
Arild Eielsen
Inger Holen
Kristin Tofte Andresen, Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Lars Lauvhjell,
Svein Skisland, Norman Udland, Per Kristian Vareide, Jan Inge Tungesvik,
Kjell Kristiansen, Ole Jørgen Etholm, Dagfinn Lauvsland, Kenneth Andresen
Eivind Berg, Kjell Gunnar Olsen, Svein Vangen, Signe Sollien Haugå, Ola
Olsbu
Ansvar:

Godkjenning av innkalling og agenda

Arild
Eielsen

Vedtak:
Innkalling og agenda godkjennes u.a.
Sak
25/14

Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 200314

Arild
Eielsen

Vedtak:
Referat godkjennes u.a.
Sak
26/14

Presentasjon av prosjekt Reflekterende læringsmiljø og Forskningsbasert
læring i klasserommet (FLIK) v/ Kristin Robstad oppvekstnettverket i
Knutepunkt Sørlandet og Arild Rekve Kristiansand kommune.
http://www.kristiansand.kommune.no/no/Administrasjon/Oppvekstsektoren/Prosjekter/FLiK/

Vedtak:
Rådmannsgruppen tar presentasjonene til orientering og ønsker å følge
prosjektet videre for å bidra til å sikre at erfaringer og resultater blir en merverdi
for hele regionen.
Sak
27/14

Oppfølging regionale planer:
• Regional transportplan (RTP) Agder v/ Vidar Ose
• Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN) v/
Manuel Birnbrich
• Regional plan for likestilling inkludering og mangfold (LIM)
orientering om status i arbeidet
Vedtak:
Tas til orientering

Sak
28/14

Referat- og orienteringssaker
• Referat fra møter og politisk verksted i PSG 03.04 og 12.06
http://regionplanagder.no/gjennomfoering/politisk-samordningsgruppe/
•

Orientering fra sentrale saker i regionrådene
1

Arild
Eielsen

a. Knutepunkt Sørlandet
b. Østre Agder
c. Lister

Hovedsaker fra regionrådene er prosessene rundt kommunereformen,
igangsetting av kommunale tiltak rettet mot samhandlingsreformen samt
utviklingsplan for SSHF 2050.
• Referat- orienteringssaker fra faggruppene/prosjekt, se lenke til referat fra
faggruppene
a. Klima: http://www.regionplanagder.no/gjennomfoering/faggrupper/faggruppe-klima/
b. Utdanning: orientering om saker til neste møte
c. Kultur: (se egen sak 30/40)
d. Folkehelse og levekår, orientering v/ Steinar Eilertsen
• Agenda PSG møte 23.09
• Andre orienteringssaker
a. Statistikk og analyseportal Agder er endret til Statistikkportal. Det er
misvisende å benevne den med analyse da dette ikke er en del av
portalen
b. I regi av prosjektet Likestilling som regional kraft er det sendt ut
skjema der kommunene blir bedt om å beskrive hva de gjør på dette
feltet. Så langt er det 16 kommuner som har svart og det forventes at
flere vil svare inne fastsatt frist.
Vedtak:
Rådmannsgruppen tar saken til orientering
Sak
29/14

Arild
Eielsen

Foreløpig status RUP- Agder 2015
Arild Eielsen presenterte foreløpig forslag.
Vedtak:
Saken følges opp i neste møte

Sak
30/14

Arild
Eielsen

Kultur - opplevelser for livet
Per Norstrøm, leder av faggruppe utdanning orienterte om hvordan faggruppen
har jobbet ved å invitere aktuelle aktører inn til dem og utfordre på hva som
Agder bør samarbeide enda bedre på. Faggruppen har utarbeidet et strategisk
notat hovedområdene med forslag til tiltak ble presentert i møtet
Vedtak:
Rådmannsgruppen mener at faggruppen har gjort en grundig jobb og at saken
slik den ble presentert bør forelegges PSG for så og komme tilbake til
rådmannsgruppen med anbefalinger om oppfølging

Sak
31/14

Plassering og forslag til saker neste møte, 28. oktober
• Plassering: Fylkeshuset møterom KS Agder
o Oppfølging regionale planer
o Oppfølging RUP Agder 2015
o Agderprosjektet
o Internasjonal strategi

Utviklingsplan 2050 SSHF
o
o

Rullert handlingsprogram
Annet
2

Arild
Eielsen

Sak
32/14

ArildEielsen

Evt
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